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Pääkirjoitus

Viimeinen terminaali tälle vuotta, ui juma.

Niin se vuosi vierähti tiedotusministerin ja päätoimittajan roolissa kuin siivillä. 
Kaikenlaista on sitä on päässyt tekemään ja hetkeäkään ei ole hommat 
tympäissyt. Tässä edustusten vähentyessä, pikkujoulukauden rullatessa ja 
läpi kohmeloiden rämpiessä kalenteri kuitenkin löi taas klassiset kylmät faktat 
päin näköä, eli sehän on perskule vuoden viimeisen Terminaalin aika näillä 
näppäimillä!

Aloitin tämän vuoden Terminaalin erään viisaan pohtijan hienoilla sanoilla. 
Suljenpas siis ympyrän ja myös päätän tämän vuoden Terminaalit samaisen 
hevimiesoletetun sanoin:

"JOULU on jo ovella namusia onpi ripustettu kuusenosille.Jostyai kluuluu 
töminää eikaise vielä olle joulupikku ehie sein on naapirin vahha verra 
kumisaapaat ja samalla kuluu juonlukin kilkatus HYVÄÄ JUOA 2022   "

Eli nähdään taas ensi vuonna ja hyvää joulua ja uutta vuotta itse kullekin! 

Näihin kuviin ja tunnelmiin, täältä tähän.

 esari

Minä nauttimassa molutta jolle 

annoin arvosanaksi 4.5/5
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PJpalsta

Viimonen PJ palsta jonka joudutte minun kirjoittamana lukemaan, tehhääpä siitä 
sit hyvä.
Sehän on vuosi hurahtanut niiku Tmi. Puuhamies Peten työmaa, ja onhan sitä 
työmaata ollukki! Mutta sitäkin enempi ollut hauskaa ja päässyt tekemään vaikka 
ja mitä. Hauskan ohessa on päässyt käymään niin, että innostuin makoilemaan 
naamallaan yhessä jos toisessaki paikassa. Valitettavasti kaikkia paikkoja, 
kertoja, setuppeja, ei sattunut pääsemään kuvaan asti. Tässä kuitenkin lyhyt 
kokoelma paikoista ja kuvista. Kuvat eivät ole kronologisessa järjestyksessä ja 
jääkööt lukijan päätettäväksi onko kuva lavastettu vai ollaanko sitä torkuilla.

ParasWappu (eli Oulu) Turku Jyväskylä

Wappu tulee! Puku unohtu Turkuu :D
Juuh elikkäs.

Vaasa Tampere (kaksi eri kertaa)

Vaasas oli pitkää huikkaa. 
Ja sitä seuras vielä 
pidempi huikka.

Olipa SRT, ja sit oli 
ymppipäivie etkot. 
Haalareissa hieman eroa :D 
Lakki tais ottaa kans väriä 
välissä
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Otaniemi (2 kuvaa, 2 reissua mutta kuvat vain tokast) Förby

Olipahan ymppipäivät
Tartti kaks kuvaa, olihan se
kuitenkin perhelomareissu.

Kesän viettoa parhaimmillaan Förbyssä :P
Ei se nurtsi sen vihreempää siel ollu, hauskaa 
kylläkin

Jokainen reissu on unohtumaton, ja excuilla tulikin käytyä vuoden aikana 7 
kertaa. Näistä yhdessä, Titeeneillä, meinasin vahingossa jopa nukkua sängyssä 
(kyllä, jälleen naamallaan..), mutta onneksi emeritus PJ sandalf paukkasi 
TAYS:stä pois päästyään ovesta sisään ja huomautti: “Kal3vi, mitä nä sängyllä 
teet?”. Havahduin, kuului kops, ja oli jälleen hiljaista ainakin 2h ajan, kunnes alkoi 
2. päivä ja menox. Kyseiseltä reissulta ei valitettavasti ikuistettu kuvaa 
makoilusta, vaikkakin kävin kyllä hangessa naamallaan kun oli hieman kuuma.. 
Hetkeäkään epäröimättä lähtisin jokaiselle uudestaan, excut on kivoja :).

Viimesenä kliseisenä PJ vinkkinä heittäsin, että nauttikaa opiskelusta, erityisesti 
fuksivuodesta! Se on hyvin vapaata ja erityisesti uniikkia aikaa. Lähtekää 
reissuihin & tapahtumiin mukaan (myös tekemään), ja tehkää tuttavuuksia 
killasta/ainejärjestöstä riippumatta.

MarioKart 24 tulee!

Rainer “Kal3vi” Laaksonen  PJ 22
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Molut curious

Nuorten keskuudessa leviää molut curious ilmiö

Molut termin lanseerasivat Oululaiset incelit (tietoteekkarit) vuonna 2022 
julkaistussa paskapostauksessaan. Käsitteellä viitataan filosofiaan, jossa ennen 
tylsäksi mielletty keskiolut on brändätty uudelleen. Siinä olennaisinta on 
tarkastella oluenjuontia kriittisesti, usein maidonjuonnin näkökulmasta.

molut curious henkilö spekuloi, mistä voisi saada raikasta ja 
ravitsevaa molutta käsiinsä

Molut curious ilmiö haastaa mallashakuisen alkoholikulttuurin ja vanhat 
määritelmät siitä, mitä tarkoittaa olla humalassa. Se, että ihminen on molut 
curious voi tarkoittaa monia asioita: moluen kokeilemista, maidolla läträämistä 
oluenjuonnin yhteydessä tai muuten innovatiivisempaa ja luovempaa 
oluenkulutuskäyttäytymistä.

Suomessa ilmiö tuntuu nousseen kansan huulille kuluneen vuoden aikana, kun 
Poikkitieteellinen molutryhmä yhteisön kaltaiset Telegramryhmät alkoivat 
kerätä valtavia jäsenmääriä. Ei mennyt kauaa, kun suuret mediatalotkin 
kiinnostuivat aiheesta.

Yhtäkkiä baarimestarit kaikkialla paheksuivat tiedostavaa maidonjuomista ja 
uudesta oluesta – tai leikkisämmin ”moluesta” syntyvää yleistä hämmennystä.
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Ensisilmäyksellä molut curious liike vaikuttaa olevan tyypillinen someajan 
ilmentymä, joka kukoistaa erityisesti nuorten aikuisten suosimassa Telegramissa. 
Sen ympärille rakentuneet meemit ovat usein hauskoja, visuaalisia ja silti 
tiedostavia. Värikkäitä, aktiivisia ja tarvittaessa ilman bottom textiä. Kymmenille 
jäsenilleen ryhmät tarjoavat ennen kaikkea tietoa, viihdettä ja vertaistukea.

THL:n tilastot kuitenkin osoittavat, ettei tällainen moluttelu ole varsinaisesti uusi 
ilmiö. Se on vain saanut uusia muotoja.

Teekkareiden mokoustaminen on lisääntynyt jo vuodesta 2022 lähtien. Eikä 
muutos koske vain Teekkareita, sillä fuksienkin maidonjuonti on lisääntynyt jo 
parin kuukauden ajan. Tutkimusten mukaan kehityssuunta on koko maailman 
laajuinen.

brittiläiset chavitkin ovat todenneet guinnesin olevan paras 
olut mokoustamiseen
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Jos kasvavan väestönosuuden mokoustaminen ei ole uusi asia, miksi me sitten 
puhumme koko ajan juuri molut curious ilmiöstä?

”Näkisin, että keskeistä on se, miten tämä ilmiö haastaa aktiivisesti oluen 
merkityksiä ja sitä, mitä ylipäätään tarkoittaa olla hupiukko tai alkoholisti, tai mitä 
termiä siitä sitten käytetäänkään”, sanoo Tuiran aliopiston kemian tutkija M. 
Aitomallas.

Samalla oluen merkitys identiteetin rakennusaineena vähenee. 

”Esimerkiksi sana ”mokoustaminen” kuvaa hyvin sitä, ettei valinnassa juoda 
molutta ole kyse mistään vakaumuksesta tai elinikäisestä sitoumuksesta, vaan 
moluen juomisesta ja ihmisten yhdistämisestä opiskeltavaan tieteenalaan 
katsomatta.”
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OTiT ei osaa meemuilla

Hellurei ja hellät tunteet terminaalin ulkomaantoimituksesta. Täällä sataa vettä 
on pimeä. Pimeys johtuu siitä että aurinko on laskenut tätä tekstiä kirjoitettaessa 
noin yhdeksän aikaan 16.11.2022 illalla. Kotiikävissäni vähän tuumailin, että nyt 
olisi hyvä palata hieman ajassa taaksepäin ja katsoa mistä OTiT on meemuillu 
etäkiltiksellä koko kanavan olemassaolon ajan. Kaikkia meemuja ei välttämättä 
saada mahtumaan näihin kansiin, mutta tässä poimintoja eniten reaktioita 
saaneista meemeistä vuosilta 2020, 2021 ja 2022:

2020
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2021
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2022
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<3 Aleksanteri “dolmio”
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scp  1000101

Object class: Molokki

Containment Procedures: SCP10000101 is to be contained in its fart cube at all 
times.
███████████████████████████████████████

█████neanderthal██████████
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Description: 
██████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████
█████████████subject’s genitals ████████ 
█████████████████████Richard 
Dawkins██████████████████████

Subject also likes █████████ and ██████████████████

██████1976 incident██████████████████████
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Tieteellinen julkaisu

Emojien vaikutus tieteellisen tekstin luettavuuteen

Hei, arvon Terminaalin lukija! Terminaalissa on kuulemma liikaa 
alapäähuumoria, joten eiköhän tehdä tästäkin kikkareesta aito tieteellinen 
julkaisu ja julkaista aito ja oikea asiallinen artikkeli(tm). Heti kun saadaan 
tämän homman pois alta niin voidaan palata takaisin pissa kakka juttuihin ja peli 
arvosteluihin.

Tavoitteenani oli tutkia, kuinka emojien lisääminen tieteelliseen julkaisuun 
vaikuttaa sen luettavuutta. Koeasetelmana toimii google forms kysely, johon 
olen valinnut kolme tieteellisen julkaisun abstraktia. Näihin teksteihin on lisätty 
emojeja seuraavasti:

Teksti 1: tekstissä ei ole ollenkaan emojeja.
Teksti 2: tekstissä on jonkin verran emojeja.
Teksti 3: tekstissä on paljon emojeja.

Tekstien luettavuutta pyydettiin arvioimaan asteikolla 15, jossa 1 on vaikeasti 
luettava ja 5 on helposti luettava.

Tekstien luettavuuden tulkitsemisen lisäksi osallistujilta kysyttiin muutama 
havaintoja mahdollisesti selittävä kysymys:

Kysymys 1: Oletko mielestäsi enemmän boomer vai zoomer.
Kymysys 2: Pidätkö enemmän graafisista käyttöliittymistä vai terminaalista.
Kysymyssy 3: Lempi pokemon.

Testin otantana toimii sun mutsin (laaja otanta) lisäksi OTiTin irkintappaja 
telegram kanavalta löytyneet random opiskelija oletetut, jotka vastasivat testiin 
etänä ja oletettavasti vaihtelevalla pieteetillä. Tästä voimme tehdä 
johtopäätöksen, että testin tulokset ovat luotettavia ja yleistettävissä 
laajemmaltikin. Tätä tutkimusta voi siis käyttää lähteenä teidän omissa 
kandeissa ja dipoissa huoletta.
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Tekstit, joiden luettavuutta kyselyyn vastaajat arvioivat:

Teksti 1

The fisherman caught a quantum fish. "Fisherman, please let me go", begged 
the fish, "and I will grant you three wishes". The fisherman agreed. The fish 
gave the fisherman a quantum computer, three quantum signing tokens and his 
classical public key. The fish explained: "to sign your three wishes, use the 
tokenized signature scheme on this quantum computer, then show your valid 
signature to the king, who owes me a favor".
The fisherman used one of the signing tokens to sign the document "give me a 
castle!" and rushed to the palace. The king executed the classical verification 
algorithm using the fish's public key, and since it was valid, the king complied.
The fisherman's wife wanted to sign ten wishes using their two remaining 
signing tokens. The fisherman did not want to cheat, and secretly sailed to meet 
the fish. "Fish, my wife wants to sign ten more wishes". But the fish was not 
worried: "I have learned quantum cryptography following the previous story 
(The Fisherman and His Wife by the brothers Grimm). The quantum tokens are 
consumed during the signing. Your polynomial wife cannot even sign four 
wishes using the three signing tokens I gave you".
"How does it work?" wondered the fisherman. "Have you heard of quantum 
money? These are quantum states which can be easily verified but are hard to 
copy. This tokenized quantum signature scheme extends Aaronson and 
Christiano's quantum money scheme, which is why the signing tokens cannot 
be copied".
"Does your scheme have additional fancy properties?" the fisherman asked. 
"Yes, the scheme has other security guarantees: revocability, testability and 
everlasting security. Furthermore, if you're at sea and your quantum phone has 
only classical reception, you can use this scheme to transfer the value of the 
quantum money to shore", said the fish, and swam away.

linkki: https://arxiv.org/abs/1609.09047
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Teksti 2

Get me off your fucking mailing  list  . Get me off your fucking 
mailing  list  . Get me off your fucking mailing  list  .  Get me 

off your fucking mailing  list  . Get me off your fucking mailing  
list  . Get me off your fucking mailing  list  . Get me off your 
fucking mailing  list  .  Get me off your fucking mailing  list  .

linkki: https://www.scs.stanford.edu/~dm/home/papers/remove.pdf

Teksti 3

linkki: https://copypastatext.com/vaporeonisliterallybuildforhuman/
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Analysoin saatua dataa käyttäen regressio ja varianssianalyysin menetelmiä 
(jos jaksan). Laskelmat ja kuvaajat on tehty käyttäen hyväksi R ohjelmistoa.

Ennen kuin kuitenkaan rupeamme analysoimaan dataa, tutkitaan minkälaista 
dataa ylimääräiset, mahdollisesti havaintoja selittävät kysymykset ovat 
tuottaneet.

Kyselyyn vastanneista enemmistö on enemmän zoomereita kuin boomereita, 
jotka pitävät enemmän graafisista käyttöliittymistä kuin terminaaleista ja 
lemppari Pokemon on useimmiten ennemmin Dr. Oak kuin Bulbasaur. En tiiä 
mitä vittua nuo viivat tuossa kuvastaa.
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Katsotaanpa sitten sitä dataa tekstien luettavuudesta.

Kuten voimme huomata katsomalla datasta väännettyä kaaviota, emojien 
lisääminen tekstiin polarisoi testihenkilöiden arvioita tekstin luettavuudesta. 
Tehdään siis oletus, että emojien lisääminen tekstiin lisää varianssia.



25

Lasketaan seuraavaksi keskiarvo ja hajonta käsittelyryhmittäin (eli teksteittäin). 
Piirretään myös interaction.plot funktiolla kuvio kuvastamaan tilannetta.

Keskiarvo Hajonta

Teksti 1

Teksti 2

Teksti 3

3.206 1.473

3.941

2.168 1.776

1.536
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Näistä keskiarvoista, voidaan jo ensisilmäyksellä tehdä havainto että teksti 
numero 2 on keskiarvoltaan helpoiten luettavissa. Näemme myös, että hajonta 
on todellakin suurempi, mitä enemmän tekstissä on emojeja.

Sovitetaan aineistoon 1suuntaisen varianssianalyysin malli, jossa ainoana 
selittäjänä on käsittelytekijä eli se mistä tekstistä on kyse. Taulukoidaan R
ohjelmiston avulla keskivirheet, tsuureet, P.arvot ja 95% luottamusvälit sekä 
ANOVAtaulu.

Keskivirhe tsuure Parvo

Teksti 1 0.274 11.683 2*10e16

Teksti 2 0.388 1.895 0.061

Teksti 3 0.3881 1.516 0.132

95% luottamusvälit:

Vaihtelun 
lähde

Vapausasteet Neliösumma Keskineliösum
ma

Fsuure

regressio 2 29.902 14.951 0.004

virhetermi 99 253.471 2.560

yhteensä 101

ANOVAtaulu
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Tarkastelemalla saatuja tuloksia, voimme tehdä johtopäätöksen, että 
luettavuuden parantumiselle tai huonontumiselle, kun tieteelliseen tekstiin 
lisätään emojeja, ei ole tämän testin tuloksien perusteella mahdollista antaa 
selvää tulkintaa. Tekstin 2 luettavuus on parempi verrattuna tekstiin 1, mutta 
tekstin 3 luettavuus on huonompi tekstiin 2 verrattuna.

On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon että tekstin 3 Parvo on huomattavasti 
suurempi kuin tekstin 2, joten on syytä olettaa että tekstistä 3 saadut tulokset 
eivät ole yhtä statistisesti merkittäviä, kuin tekstistä 2 saadut.

Otetaanpa sitten tähän perään vielä muutama ote palautteesta, jota kyselyyn 
osallistuneet ovat jättäneet:

Oma lemppari oli varmaan tää SQL injektio källi. Kiitti vitusti nyt en tiiä kuka 
enää on crewmate ja kuka ei.
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lörs lärä

Lörs lärä kritisoi älykkäästi nykypäivän kulutuskeskeistä yhteiskuntaa. 
Yhteiskuntaa, joka on ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa täysin 
tarkoitukseton, nimenomaisesti johtuen kulttuurimarxismin aiheuttamasta 
tasapaksuudesta kaikkien hyveiden, etiikan, sekä tavoitteiden osalta.

Lörs lärä kuvastaa yksilön psykologista kehitystä tässä yhteiskunnassa. 
Aluksi, yksilö aloittaa vaistomaisen tarkoituksen etsimisen omaksumalla jonkin 
yhteiskunnan valmiiksi määrittelemän sosiaalifilosofian suuntauksen. Edellä 
mainitut suuntaukset ovat todellakin täysin keinotekoisia, sillä ne koostuvat vain 
abstrakteista käsitteistä, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, mutta 
mitkä eivät liity tai ole sovellettavissa yksilön kokemaan todellisuuteen millään 
tavalla. Esimerkkeinä näistä ovat kommunismi, anarkokapitalismi, nationalismi ja 
fasismi. Voimakas usko ja tottelevaisuus kaikkiin valitun sosiaalifilosofian 
oppeihin ovat tyypillistä tälle alkuvaiheelle. Kun yksilö lähestyy tämän vaiheen 
loppua, hän kokee enenevässä määrin valveutuneisuutta ja epämukavuutta, 
mitkä johtuvat oivalluksesta, että hänen valintansa on loppujen lopuksi täysin 
mielivaltainen. Tätä vaihetta ei ole tiettävästi ikinä dokumentoitu tai tutkittu 
syvällisemmin.

Ensimmäisen vaiheen lopussa koettu epämukavuuden tunne raukeaa 
tukeutumalla tarkoituksen etsimiseen absurdismin keinoin. Yksilö yrittää 
epätoivoisesti kerta toisensa jälkeen löytää tarkoitusta häntä ympäröivästä 
maailmasta. Yksi tällainen yritys on dokumentoituna tässä

Äänetön esimerkki tämän vaiheen ilmentymisestä on “:DD:D:D::D”fraasin eri 
variaatioiden käyttäminen jokaisen lauseen perässä, riippumatta lauseessa 
käytettyjen sanojen herättämästä neurotyypillisestä tunnereaktiosta.

Pian yksilö huomaa yrittämisensä turhuuden turhuuden, joka johtuu 
kulutuskeskeisen yhteiskunnan, jonka ympärille hänen koko olemassaolonsa on 
rakentunut, merkityksettömyydestä– , ja vastauksena tähän, hän hylkää sen ja 
alkaa jäljittelemään merkityksettömyyttä omissa luomuksissaan. 
Puheentuottoalgoritmin monotonisuus ja välinpitämättömyyttä hehkuva ulkoasu 



29

kuvastavat yksilön täyttä turtumista tunteille ja hänen mielenmaisemaansa 
tämän vaiheen aikana. Suurin osa Lörs lärän tuottajista on tässä vaiheessa, 
mistä johtuu että leijonanosa lörs lärä tuotoksista noudattaa edellä kuvailtua 
muotoilutapaa.

Viimeisessä vaiheessa yksilön mielenterveys rappeutuu, johtuen 
murskautumisesta kulutusyhteiskunnan neurotyypillisten yksilöiden 
mielenterveyttä ylläpitävän valheellisen julkisivun paljastumisesta aiheutuvan 
taakan alle. Hän vajoaa neurotyypillisten ihmisten hulluudeksi kutsumaan tilaan. 
Tämä ilmenee järjettömänä postaamisena (paskapostaamisena) ja 
äärimmäisenä vihamielisyytenä, sekä pelkona yhteiskuntaa ja sen kannattajia 
kohtaan. Ääripäätä edustavat lörslärät kuvastavat peilikuvan lailla yksilön 
mielentilaa tässä viimeisessä, mielisairauden varjostamassa vaiheessa.

Seuraavaksi esitetty paremmuusjärjestys on loppujen lopuksi invalidi, 
sillä merkityksen täysin puuttuessa lörs lärä sisällöstä, on sen asettaminen 
minkäänlaiseen paremmuusjärjestykseen yhtä lailla merkityksetöntä.

Top 20. lörs lärät (2022)

1. splöts prlrllllsshhh

2. mörsi märsi
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3. cock pils

4. maher kuliuliuliuliuuu

5. sprööt sprolela

6. lörs lärä
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7. coq krabuloso

8. sibale ribale christian bale

9. spööt spizz

10. ribuloosi5fosfaatti
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11. s

12. bob fergusson

13. anus ribale

14. spade spatula
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15. meedvurs quuef sprärlsfds

16. lärs sprälää

17. bärack obärsma

18. jallu pullo
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19. asperger animal

20. neigh whinny

(Taittajan valinta: 
Hotline mämmi)
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Fuksikilot vittuun

Hellurei ja läskit hyllyy.

Kaikkihan sen tietää että fuksivuoden aikana kertyy kiloja ja harvemmin ne 
ilman tappelua lähtee pois. Tämän olen minäkin aikanaan joutunut kokemaan ja 
olen kyllä pahentanut itsekin asiaa aktiivihommilla ja kesäurheilulla, köh frisbeer 
köh. Se kyllä alkaa vyötärönympäryksessä näkymään jos viikottain tulee 
nautittua leipää nestemäisessä muodossa noin yhden leipomon verran. Eikä se 
leipä ole edes se pahin paha, vaan se että vaikka on koko illan leipää nauttinut 
niin silti kotiin lähtiessä on nälkä ja matkalla on pakko napata mukaan kebabit. 
Siitähän niitä turhia kaloreita alkaa sitten kertymään.

Noh, tässä sitten meni jokunen vuosi ylläolevaa kaava käyttäen ja tuossa viime 
jouluna kävin syömässä hyvin äidin luona useamman päivän. Ouluun palasin 
sitten joulun välipäivinä ja ajattelin ihan mielenkiinnosta käydä vaa’alla. 
Kauhistuksen kanahäkki totesin kun vaaka näytti paria sataa grammaa vaille 
100 kiloa. Tuumasin että jos menen yli sadan kilon niin sama luovuttaa ja alkaa 
kyselemään olisiko Kainuun prikaatissa tarvetta sotanorsulle. Tällöin päätin että 
kunhan vuosi vaihtuu niin alan dieetille ja toivottavasti näen taas varpaani.

Niinpä sitten 5.1. astelin uudestaan vaa’alle mittaamaan alkupainon, joka oli 
99,6kg. Avukseni valitsin MyFitnessPalsovelluksen jolla voi kätevästi seurata 
kaloreita ihan vaan skannaamalla tuotteen viivakoodin. Vaa’alla päätin käydä 
kerran viikossa, mielellään keskellä viikkoa niin viikonlopun nestepöhö on 
ehtinyt laskea :D. Taktiikaksi valitsin varman vähennä syötyä kaloreita ja käy 
välillä kävelyllä jos jaksaa. Sovellus arvioi päivittäiseksi kaloritarpeekseni 
2300kcal ja itseäni vihaavana henkilönä asetin itselleni laihdutustahdiksi 1kg 
viikossa. Tämän perusteella sovellus antoi päivittäiseksi kalorirajaksi 1500kcal. 
Olihan se aika rajaava mutta en kyllä lukenut sitä kuin piru raamattua ja annoin 
kaloreiden mennä sen yli jos sattui olemaan nälkä, kunhan pysyin alle 
2300kcal.
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Alkoholia join silloin kun teki mieli, eli aika useasti :D. Ruokapuolella pysyin 
perusasioissa ja tässäpä teille pari vaihtoehtoa niistä ruuista mitä söin.

Aamupala:
Danone Vitalinea juotava jogurtti vadelma. Tuo on paras, en oo koko vuonna 
syönyt mitään muuta aamupalaa. 300 grammaa per pullo on ihan sopivasti ja 
kaloreitakin on vaan joku 100kcal. Yhden pullon jälkeen jaksaa ihan hyvin töissä 
lounaaseen saakka.

Lounas:
Kanaa ja wokkivihanneksia riisillä tai kinkkukiusaus. Kanaa riisillä on aika perus 
ja wokkivihannekset tuo siihen kiva pikkulisän. Eikä mene kuin joku 30min 
valmistaa. Ravintoarvotkin on ihan hyvät. Sitten jos on kiire tai laiskottaa niin 
kinkkukiusaus on aina varma. Kaikki ainekset saa valmiina kaupasta ja 5 
minuutissa saa kaiken vuokaan. Sitten vaan joutuu odottamaan sen tunnin että 
se on valmista. Tämänkin ajan voi käyttää vaikka nukkumiseen, olen kokeillut 
useastikin :D. Varmaan ihan hyvät ravintoarvot on kinkkukiusauksessakin, ainoa 
miinus on että se on perkeleen hyvää ja loppuu parissa päivässä.

Välipala/iltapala:
2 pussia Mama kananuudeleita tai purkki raejuustoa ja makkara. Nuudelit on 
helppo valmistaa ja Mamaa saa kätevästi kuuden pakkauksissa niin riittää 3 
päiväksi. Kivasti kaloreita ja 2 pussista saa kyllä ihan tarpeeksi syötävää. 
Miinuksena suolan määrä jos sellaisesta välittää. Raejuusto on nyt perusvarma 
proteiinin lähde ja pitää kivasti nälkää. Siihen vielä makkara kylkeen sinapilla 
niin jo riittää kaloreita. Oma suosikki makkaraksi on kyllä Wilhelmin chili
sulatejuusto, siitä tulee ihan hyvänmakuinen myös mikrossa valmistettuna.

Kyllähän minä tottakai muutakin söin, mutta peruspäivä koostui aamupalasta, 
lounaasta, ja välipalasta. Toki kun syö vaan 3 kertaa päivässä niin välillä oli 
nukkumaan mennessä nälkä. Jos oli pieni nälkä niin menin nukkumaan ja jos 
taas isompi niin söin vielä yhden makkaran iltapalaksi. Myöskin jos yöllä heräsi 
liian nälkäisenä, niin silloinkin kävin syömässä makkaran tai jotain muuta pientä.
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Tässä vaiheessa teitä toivottavasti kiinnostaa tulokset, että mites on dieetti 
toiminut. No hyvä kun kysyitte kerron mielelläni. Alussa vaati aika paljon 
totuttelua syödä vähemmän ja etenkin vaikeaa oli luopua krapulapäivien Wolt
tilauksista. Onneksi tuloksia alkoi näkymään alusta alkaen niin motivaatio pysyi 
korkealla. Wappuun mennessä painoa oli tippunut se 12kg ja 1.6. vaaka näytti 
jo 85,6kg. Toki tässä vaiheessa lopetin kaloreiden aktiivisen seurannan ja 
jatkoin vaan samalla ruokarytmillä. Myöskin kesäharrastukset, köh frisbeer köh, 
oli jo alkanut ja nestemäistä leipää tuli nautittua aika useastikin, mutta muuten 
pidin kaiken ennallaan. Pitkän kesän jälkeen leivän kalorit vähän näkyi ja 1.9. 
paino oli vähän noussut ja vaaka näytti 88,6kg. En kyllä ollut asiasta 
moksiskaan koska nopeahan se on pari kiloa pudottaa. Täten palasin takaisin 
seuraamaan kaloreita vähän aktiivisemmin, toki olin oppinut jo laskemaan niitä 
niin hyvin päässäni että tässä vaiheessa käytin sovellusta enää painon 
seuraamiseen. Syksy sitten rullaili ihan mukavasti ja tänään, 20.11., kun tätä 
juttua kirjoitan niin kävin vaa’alla ja se näytti jo 80,7kg. Eli vajaa 19kg on tullut 
nyt tämän vajaan 11 kuukauden ajalta pudotettua. Hyvä tulos sanoisin. Viimeksi 
fuksina olen painanut näin vähän. Ajattelin kumminkin mielenkiinnosta jatkaa 
dieettiä vuoden loppuun saakka niin saa kivat 12 kuukautta dataa ja näkee että 
pääsenkö samaan painoon mitä fuksina oli orientaatioviikolla eli joku 78kg.
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Tässä vaiheessa pitäisi kai sanoa jotain että en ole ammattilainen, älkää 
matkiko tai ottako neuvoa, koska en kyllä osaa yhtään sanoa että onko tää 
meikän dieetti nyt ollut terveellinen tapa pudottaa painoa vai ei. Mutta sen voin 
sanoa että jos meinaa painoa pudottaa niin ei kannata tuijottaa sitä vaakaa 
jatkuvasti. Kerran viikossa on ihan hyvä, mielellään keskellä viikkoa niin ei 
viikonlopun ryyppäämiset haittaa. Suosittelen myös ottamaan aina ns. kuiva 
painon eli aamulla käytte ensimmäisenä kusella ja sitten siitä suoraan vaa’alle 
niin pysyy nämä painoon vaikuttavat muuttujat mahdollisimman vakiona. Niin ja 
jos jotain otatte irti tästä jutusta niin ottakaa inspiraatiota, jos minäkin pystyn 
niin tekin pystytte :). Tossa alhaalla vielä kuvankaappaus meikän painon 
kehityksestä MyFitnessPalsovelluksesta.
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Terminaali testaa. Molut Mayhem

Tykkäätkö sinä moluesta?

Ei: Lakkaa valehtelemasta. Siirry kohtaan kyllä.
Kyllä: Jatka lukemista.

Hyvää joulunodotuksen aikaa teille kaikille molut konnössööreille! Pukin säkit 
ammottavat taas tyhjyyttään ja kohta niitä pitäisi täyttää jollakin. Molut on 
monelle meistä se ehdottomasti lemppari valkoinen möhnä mitä pukin säkeistä 
voi lahjaksi saada ja teidän iloksenne rakas kiltalehtenne Terminaali on 
suorittanut kattavan läpikatsauksen yleisimpiin olut ja maito komboihin. Olemme 
antaneet arvosanat kullekin moluelle, jotta teidän ei tarvitse kaupassa pähkäillä 
mitkä maut käyvät yhteen ja mitkä eivät.

Testasimme seuraavia yleisiä oluita:

a.Le Coq
Sandels
Aura
Kukko pilsner
Karhu
Rainbow lager
Karjala

Testasimme jokaista olutta (paitsi karjalaa) täysmaidon ja rasvattoman maidon 
lisäksi myös kauramaidolla. Testin lopuksi otimme käsittelyyn vielä yhden 
hieman erikoisemman oluen, nimittäin Narwhal porterin.

Olemme arvostelleet kaikki moluet tutulla asteikolla 0  5. Arvosanojen lisäksi 
olemme keränneet raadin parhaita kommentteja artikkeliin.

Tulokset on kerätty yhteen taulukkoon artikkelin loppuun.
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a.Le Coq:

rasvaton:

“Tätä vois siemailla frisbeerin erätauoilla.”
napalmi

“Iha ok mutta”
rausku

arvosana: 3.175

täys:

“Kammottavaa.. ”
rausku

“Täysmaito ei oo mun juttui män”
joensuu

arvosana: 2.375

kaura:

“Mukavan täyteläinen ja pehmeä”
joensuu

“Ihan hyvä vähän paska”
rausku

arvosana: 3.375
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Sandels:

rasvaton:

“Melkeen yököttää juua ku ei maistu millekään mutta menee 
helposti alas”
esari

“Hyvää  ”
joensuu

“Hyvää hellepäiville”
napalmi

arvosana: 3.25

täys:

“Ei tää nyt pahaa oo”
napalmi

“Sama ku rasvattomalla mut maku meni huonompaan suuntaan”
esari

“Montako meillä on vielä jälellä?”
esari toisen oluen ekan maidon jälkeen

arvosana: 2.158
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kaura:

“makoisa ”
joensuu

arvosana: 3.16

Aura:

rasvaton:

“Yllättävän hyvää”
napalmi

“paras tähän mennessä(rip)  ”
rausku

“Kylhän tuota jois”
joensuu

täys:

“5/5 täyteläinen molut elämys hivelee makuhermoja kuin afroditeen jalkapohjat 
janoisen miehen kieltä haikeana lauantaiaamuna”
joensuu

“Oli parempaa rasvattoman kans”
napalmi

arvosana: 3.425

arvosana: 3.875

“joou wtf ei tää voi olla hyvää :D miks tää on hyvää”  joensuu
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kaura:

“Todella helppo juoda ja bonusta kauran jälkimausta”
esari

“Ei kovin kummoista täysmaitoversion jälkeen”
joensuu

“Liian vetinen pikkuhousu”
rausku

arvosana: 2.875

“KAARRAA!”
kaikki kaura auran kohdalla

Kukko Pilsner:

rasvaton:

“Nautiskeltava ja humala maistuu paljo. Ei tarpeeks 
helposti juotava”
napalmi

“Nyt on hyvää. Tykkään tästä humalan mausta”
esari

arvosana: 3.475
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täys:

“Täysmaito antaa toivottua rakennetta maulle”
napalmi

“Melkeen lensi yrjis ekalla hörpyllä”
esari

“Hyi vittu ku o  pahaa mut iha hyvää jos ei maistele liikaa”
joensuu

“Alkaa jöpöttää”
rausku

arvosana: 2.45

kaura:

“Hyvä mutta maistui sadevesi ränniltä”
napalmi

“Kauramaito taas pelastaa ja kukko oli jo ennestään hyvä”
esari

arvosana: 3.308

“Greaseless cock”
napalmi siemaillessaan rasvatonta kukkoa
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Rainbow lager:

rasvaton:

“Vetisyys pelastaa pahalta maulta, mutta on tosiaan vetistä 
kaljaa”
esari

“Aika heikko”
joensuu

“Impotentin lempijuoma”
rausku

arvosana: 2.375

täys:

“Näyttää ja maistuu siemennesteeltä”
napalmi

“Hyvää jos tykkää paskasta. meinas nousta nielty molut takaisin ylös kurkusta”
esari

“se pasi viheraho klippi missä se japanilainen emäntä juo siemennestettä”
joensuu

“hyvä jos tykkää paskasta  ”
rausku

arvosana: 2.125

“tuossa on vähän tuommonen siemennesteen väri.” joku
“Ja maistuuki siltä” joku toinen
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kaura:

“Paras näistä kupareista (ehkä)”
napalmi

“Kauramaito peittää hyvin pulikuparin maun, tykkään edelleen kauran mausta 
eikä tällä kertaa yököttänykkään”
esari

“hyhhyh”
joensuu

“mummon resepti”
rausku

arvosana: 2.3

Karhu:

rasvaton:

“Karhu sopii jotenkin paremmin maitoon ja rasvattoman kanssa erityisesti”
esari

“kananmuna”
rausku

arvosana: 3.125



47

täys:

“Edelleen se täysmaito potkii liikaa oluen maun takaa, mutta karhu pelastaa 
vähän”
esari

“Parempaa kun uloste”
joensuu

“POV oot japanilainen muija joka juo siemennestettä Pasi Viherahon videon 
alakulmassa”
napalmi

kaura:

“Oli hyvää kaarran kans”
esari

“Ihan ok t Pasi”
rausku

“Kaikki haisee maidolta ja maistuu paskalta”
joku

arvosana: 2.425

arvosana: 3.666
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Karjala:

kaura:

“En normaalisti juo karjalaa ollenkaan mutta nyt oli hyvä. Ei tullu ees 
yökkäysrefleksiä ja kauran maku tuli mukavasti jälkimakuna”
esari

“vitun laimea”
betoni

arvosana: 3.5

Narwhal:

rasvaton:

“hyvää mutta vähä liian vahvaa”
napalmi

“ui juma nyt oli hyvä”
esari

“ei maistunut t. Kelluva maitovaahto”
rausku

täys:

arvosana: 3.333...

“Alkoi muodostua heti klimppejä pinnalle”
esari

arvosana: esarin mielestä 4.5 ja muut ei maistanu.

*Yökkäysääniä* “Meni alas”
esari
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Testin tulokset:

Paras kombo (pisteet 05):

1. Rasvaton Aura, 3.875 pistettä
2. Rasvaton Kukko pils, 3.745 pistettä
3. Kaura Karhu, 3.666 pistettä

4. Täys Aura, 3.425 pistettä
5. Kaura a.Le Coq 3.375 pistettä
6. Kaura Karjala 3.5 pistettä
7. Rasvaton Narwhal 3.333…
8. Kaura Kukko pils 3.308 pistettä
9. Rasvaton Sandels 3.25 pistettä
10. Rasvaton a.Le Coq 3.175 pistettä
11. Kaura Sandels 3.16 pistettä
12. Rasvaton Karhu 3.125 pistettä
13. Kaura Aura 2.875 pistettä
14. Täys Kukko pils 2.45 pistettä
15. Täys Karhu 2.425 pistettä
16. Rasvaton Rainbow lager / Täys a.Le Coq 
2.375 pistettä
17. Kaura Rainbow Lager 2.3 pistettä
18. Täys Sandels 2.158 pistettä
19. Täys Rainbow Lager 2.125 pistettä

Yleisesti soveltuvin olut (pisteet 015):

1. Aura 10.175 pistettä
2. Kukko pils 9.233 pistettä
3. Karhu 9.216 pistettä
4. a.Le Coq 8.925 pistettä
5. Sandels 8.568 pistettä
6. Rainbow Lager 6.8 pistettä
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Yleisesti soveltuvin maito (035):

1. Kaura 18.684 pistettä
2. Rasvaton 16.9 pistettä (nice)
3. Täys 14.958 pistettä

Testin voittajaksi selviytyi rasvattomaan maitoon tehty Aura molut! Kakkos ja 
kolmos sijoille tuli (tirsk) rasvaton kukko ja kaura karhu. Parhaiten erilaisten 
moluiden makuprofiileihin soveltui Aura ja yleisesti ottaen parhaaksi maidoksi 
kiipesi kaura.

Ja näin testi saatiin päätökseen. Terminaalin molut raati toivottaa lukijoille 
moluen täyteisiä säkkejä ja kulkusten lotinaa!
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TUUBIN TÄYDELTÄ PASKAA

Jonnet ei muista. Nimittäin STP:tä, 
SinäTuubaPaskaa. STP on 
suomimongoolien tekemä vastine 
YouTube poop (YTP) kulttuuriilmiölle. 
Ensimmäiset STP videot tulivat 
internettiin kaikkien ihailtaviksi vuonna 
2004, jolloin STP videoita ruvettiin 
lataamaan YouTubepalveluun. Ei 
helvetti, tästäkö se nimi tulee?! STP 
videoiden ideana on remixata jo 
olemassa olevia videoita ja musiikkia 
humoristikseksi paskaksi (ei vittu aivan 
hulvatonta oikeesi::D:D:D). 
Suosituimpina suomalaisina lähteinä 
on muumit ja salatut elämät. Etenkin 
salkkari STP:t ovat kovastikin elossa ja uusia tullee jatkuvasti

STP:tä löytyy kahdessa muodossa. Joko puhtaana STP:nä, jossa remixataan 
videoita taikka sitten STPMusiikkiVideona (STPMV). STPMV yleensä ottaen 
ottaa olemassa olevan biisin taikka melodian ja pyrkii luomaan sen uudelleen 
remixaamalla esimerkiksi salkkareiden Ismon laulamaan (PÄÄSTÄ IRTI TAPAN 
SUT:D:D). Katotaan seuraavana parit STP:n helmeä ja arvostellaan niitä.
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SinäTuubaPaska – Haaveet laukee

Oiiiih! Meikä laukee, niinkuin kaikki muutkin STP:n 

nauttineet. Tämä on aivan tyypillistä STP:tä, joissa 

sanaremixaukset liittyy sekkusuun (desunee ::D). 

Parhaimpana muistissa pysyy Alvar Aallon 

dissaaminen. 

Arvosana 5/5

“Se on Alvar Aalto. Alvarin haaveena oli rakennuttaa 

linna jossa on koko Suomen paskin akustiikka”  Roope

setä

Ismo Laitelan Mambo No. 209

Tässä on kyllä kova näyte siitä, että STPMV ja Ismoremixit ovat 

nykyäänkin relevantteja. Suosittelen kaikkia aloittelevia STP

harrastajia kuuntelemaan tämän kappaleen. Arvosana 209/5.

“Menkää homot vaikka naimisiin, jää enemmän naisia muillekin.” 

 Ismo Laitela

STP nautiskelija
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